ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΔΕΠΑ

1. Αντικείμενο: Η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ που ανέκυψαν
κατά την υλοποίηση της από 9.6.1994 Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

2. Αποδοχή και συμμόρφωση των Μερών με τις κάτωθι Διαιτητικές Αποφάσεις:
2.1. Υπ’ αριθ. 42/2011 επί του Άρθρου 25 της από 9.6.1994 Σύμβασης ΔΕΗ-ΔΕΠΑ
που αφορά στην επιστροφή μέρους των κερδών της ΔΕΠΑ στη ΔΕΗ.

2.2. Υπ’ αριθ. 3/2012 επί του ύψους τιμολόγησης της ΔΕΗ από τη ΔΕΠΑ.
Η ΔΕΠΑ παραιτείται από τα Δικόγραφα και τα δικαιώματα των από 15.3.2012 και
26.4.2012 αγωγών που άσκησε στο Εφετείο Αθηνών για την ακύρωση των ως άνω
Διαιτητικών Αποφάσεων.

3. Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων ΔΕΗ- ΔΕΠΑ έως και 31.12.2011:
3.1. Συνολική οφειλή της ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ ύψους € 120,5 εκατ. από την
εφαρμογή της Διαιτητικής Απόφασης 42/2011 για τα έτη 2008 έως 2011.

3.2. Συνολική οφειλή της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ ύψους € 26,4 εκατ., ποσό

που
προκύπτει από την εφαρμογή της Διαιτητικής Απόφασης 3/2012 για την
περίοδο 1.12.2007 – 31.12.2011 και την εφαρμογή της ρήτρας take-or-pay
για το έτος 2010.

Το τελικό, καθαρό ποσό που επιστρέφεται στη ΔΕΗ βάσει των ανωτέρω ανέρχεται σε €
94,091 εκατ.

4. Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων ΔΕΗ- ΔΕΠΑ μετά την 1.1.2012:
4.1. Οφειλή της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ, προκύπτουσα από την εκκαθάριση περιόδου

Ιανουαρίου – Ιουλίου 2012 με εφαρμογή του τιμολογίου της νέας Σύμβασης
ΔΕΗ-ΔΕΠΑ, δεδομένου ότι η ΔΕΗ εξοφλούσε τα μέχρι τούδε εκδιδόμενα (με
βάση την από 9.6.1994 Σύμβαση) τιμολόγια της ΔΕΠΑ σε ποσοστό 85%.

4.2. Οριστική εκκαθάριση συμβατικού έτους 2012 με βάση τα προβλεπόμενα στη
νέα Σύμβαση στο τέλος του έτους.

5. Εγγύηση ΔΕΗ προς ΔΕΠΑ έναντι πληρωμών: Προβλέπεται, αντί εγγυητικής επιστολής

που δίδεται στη ΔΕΠΑ με τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, η
παρακράτηση από την τελευταία (ΔΕΠΑ ) από το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής
της προς τη ΔΕΗ ποσού ίσου με την προβλεπόμενη στην υπόψη σύμβαση προμήθειας
εγγύηση έτους 2013.

6. Προβλέπεται επίσης υποχρέωση της ΔΕΠΑ για άμεση καταβολή στη ΔΕΗ -έναντι της
οφειλής της- του ισόποσου της Εγγυητικής Επιστολής, όταν αυτή προσκομιστεί από τη
ΔΕΗ.

7. Διακανονισμός οικονομικών εκκρεμοτήτων: Προβλέπεται να γίνει σε πέντε δόσεις από

τη ΔΕΠΑ (31.10.2012 έως και 28.2.2013) και εφάπαξ την 28.2.2013 από τη ΔΕΗ
ούτως ώστε το ανεξόφλητο από τη ΔΕΠΑ υπόλοιπο στις 28.2.2013 να είναι ίσο με την
απαιτούμενη συμβατικά Εγγύηση Πληρωμής έτους 2013.
Σε περίπτωση απώλειας της πλειοψηφίας του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΔΕΠΑ πριν τις 28.2.2013 προβλέπεται ολοσχερής εξόφληση των οφειλών αμφοτέρων
των Μερών εντός 20 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση της συμβατικά απαιτούμενης
Εγγυητικής Επιστολής του αντιστοίχου έτους από τη ΔΕΗ.
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